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Sammanfattning  
Grit definieras som ett övergripande konstrukt bestående av individens passion och uthållighet i förhål-
lande till långsiktiga mål. Grit beskrivs som ett personlighetsdrag och anses ha hög prediktiv förmåga för 
prestation framför allt inom skola och krävande militärutbildningar, men även inom flera andra livsområ-
den som karriär, idrott och äktenskap. Denna studie undersökte hur väl grit generellt kan förklara variation 
i prestation inom idrott och skola eller om grit uppvisar en mer domänspecifik karaktär. Slutligen under-
sökte studien om grit kan tillföra något till förklaringen av prestationsvariation som inte det redan tidigare 
etablerade personlighetsmåttet samvetsgrannhet kan förklara. I studien deltog gymnasiestuderande som 
studerar på elitidrottsprogram (N = 63) där de kombinerar högskoleförberedande studier med en satsning 
för en karriär inom elitidrotten. Resultaten från korrelationsanalyserna visade inte på några signifikanta 
samband mellan grit och prestation i de olika domänerna. Däremot förmådde de domänspecifika grit-
testerna uppvisa medelstarka till starka korrelationer med prestation inom respektive domän. Hierarkiska 
regressionsanalyser för vardera prestationsmiljön visade att grit inte kunde tillföra något till prediktionen 
utöver det redan etablerade begreppet samvetsgrannhet i någondera domänen. Konklusionen av studien 
är att vi bör överväga att omformulera grit till en mer domänspecifik egenskap och att grit inte verkar ha 
förmåga att predicera framgång utöver redan etablerade personlighetsmått. 
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Grit is defined as a higher-order construct that is described as the individual's passion and perse-
verance in relation to long-term goals. Grit has been viewed as a personality trait and is considered 
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VÄGEN TILL FRAMGÅNG?  
–  

En studie av Grit i förhållande till individuell framgång inom skola och idrott 
 

Rasmus Häggblom 
 

I en värld där vi idag ständigt försöker hitta nycklarna till framgång, att kunna förverk-
liga sig själv och sina mål, matas vi med olika teorier och metoder för hur vi skall nå toppen. 
Vissa av metoderna fokuserar på personlig utveckling medan andra metoder snarare menar att 
framgång till syvende och sist handlar om medfödda personlighetsdrag. Bland de sistnämnda 
har begreppet grit lanserats som en av de nya metoderna för att förklara varför vissa människor 
når framgång medan andra inte gör det (Credé, Tynan, & Harms, 2017). Teorin presenteras ofta 
i populärvetenskapliga kanaler som vägen till framgång inom olika domäner. Men kan man 
finna empiriskt stöd för sådana påståenden? Syftet med denna undersökning är att klarlägga 
huruvida grit är en kongruent egenskap mellan olika miljöer och vilket sambandet är mellan 
grit och prestation. Hur står sig grit som prediktor av framgång i förhållande till andra person-
lighetstdrag? 

Duckworth och hennes kollegor ville undersöka om det fanns någonting som förklarade 
framgång hos högpresterande individer bortom intelligens. Därför testade man för ett icke-kog-
nitivt personlighetsdrag som man valde att kalla grit. Grit kan definieras som uthållighet och 
passion i förhållande till långsiktiga mål. (Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). 
Egenskapen tar sig uttryck genom att man strävsamt arbetar, trots motgångar, under en period 
som kan omfatta flera år mot de mål man satt upp. Flera undersökningar har också visat att grit 
kan predicera framgång inom områden som militär, tävlingar, medeltal av skolvitsord samt ut-
hållighet på arbetsplats eller i äktenskap (Duckworth & Quinn, 2009; Duckworth et al., 2007; 
Eskreis-Winkler, Schulman, Beal, & Duckworth, 2014). 

Det finns dock en mängd andra icke-kognitiva variabler som också är relaterade till 
framgång. Exempel på dessa är samvetsgrannhet som en subskala i big five, självkontroll och 
anpassningsförmåga (Credé et al., 2017; Jin & Kim, 2017). Duckworth och hennes kollegor 
beskriver grit som närmast relaterat till samvetsgrannhet men argumenterar ändå för att grit har 
inkrementell validitet i förhållande till dessa drag eftersom grit fokuserar på uthållighet och 
liknas därför med den förmåga som krävs för att springa ett marathon (Duckworth et al., 2007). 
Deras faktoriella studier visar att grit kan ses som en hierarkisk struktur som består av två 
subskalor, nämligen ”upprätthållande av engagemang” som mäter i vilken utsträckning 
individer lägger ner stort engagemang i samma mål under en lång tidsperiod (hädanefter 
”engagemang”) och ”konsistens av intresse” som mäter i hur stor utsträckning individer 
upprätthåller intresse för samma mål över en lång tidsperiod (hädanefter ”passion”) (Duckworth 
et al., 2007; Duckworth & Quinn 2009) vilket också har bekräftats av senare studier (se t.ex. 
Tyumeneva, Kardanova, & Kuzmina, 2019). Det finns belägg i studier för att det är subskalan 
engagemang som har den bästa prediktiva förmågan (se t.ex. Muenks, Wigifield, Yang, & 
O’Neal, 2017; Muenks, Yang, & Wigifield, 2018), däremot rapporterar de flesta studier endast 
resultatet från det överordnade konstruktet grit (Credé et al., 2017) eftersom Duckworth i sin 
första studie hävdar att ingendera av de båda subskalorna hade högre prediktiv förmåga än den 
andra (Duckworth et al., 2007) samt att Duckworths andra studie genom konfirmatorisk 
faktoranalys visar på att det hirarkiska konstruktet grit presterar signifikant bättre som prediktor 
än de två subskalorna (Duckworth et al., 2009). De tidigare grit-studierna visar på samband 
mellan höga gritpoäng och framgång inom olika domäner. De övergripande målen i denna 
studie är att undersöka utfallet av grit på två orelaterade prestationsmiljöer, det vill säga om grit 
kan anses vara en konstant egenskap oberoende av domän. 
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GRIT och skolprestation 
 
Eftersom grit anses kunna förutse framgång och är något som kan utvecklas genom 

träning har det höjts röster för att man i skolor borde införa interventioner för att förbättra 
elevers och studerandes grit och därigenom förbättra deras skolprestationer (Steinmeyr, 
Weidinger, & Wigfield, 2018). Flera studier har undersökt sambandet mellan grit och GPA 
(grade point average) som anses vara ett mått på studieframgång. Däremot finns det ingen 
konsensus i huruvida grit faktiskt uppvisar kausalitet i dessa avseenden. Förutom Duckworths 
egna studier har t.ex. Kannangara med kollegor visat att grit starkt korrelerar med andra 
konstrukt såsom mental hälsa, resiliens, självkontroll och dynamiskt mindset. Alla dessa 
konstrukt bidrar enligt studien till akademisk framgång (Kannangara, Allen, Waugh, Nahar, 
Kahn, Rogerson, & Carson, 2018). Ytterligare en studie som visar på sambandet mellan grit 
och akademisk prestation är genomförd av Cosgrove, Chen och Castelli som med hjälp av 
hierarkisk regression visar på ett samband mellan skolprestation, grit och frånvaro från 
lektionerna. Enligt förväntningarna visade resultaten att frånvaro från lektioner (β = -.35) och 
grit (β = .13) var signifikanta prediktorer av skolframgång. Frånvaron var alltså den starkare av 
prediktorerna i modellen. (Cosgrove, Chen, & Castelli, 2018). Som tidigare nämnts visar också 
Muenks studier på ett samband mellan grit och framgång i skolan, men i de studierna är det 
subskalan engagemang som är den enda signifikanta prediktorn (Muenks et al., 2017; Muenks 
et al., 2018), dessutom måste termen ”långsiktiga mål” förstås som en period på 3–4 månader 
eftersom vitsordsmedeltalen (GPA) omfattar en sådan tidsperiod. (Muenks et al., 2018) 

Det råder, som tidigare nännts, ingen odelad enighet kring den prediktiva förmågan hos 
grit bland de studier som undersökt skolframgång i förhållande till grit. Eftersom grit ses som 
ett personlighetsdrag riktas naturligtvis intresse mot dess genetiska grund. I en engelsk studie 
har man undersökt hur grit och personlighetsdragen i big five kan förklara akademisk framgång, 
samtidigt som man kontrollerat för den genetiska korrelationen mellan de olika konstrukten. 
Undersökningen visar att grit skiljer sig väldigt lite från de vedertagna konstrukten ur en 
genetisk synvinkel (r = .86) och att grit inte heller tillför mycket till regressionsmodellen för 
akademisk prestation utöver big five (DR2 = .005) (Rimfeld, Kovas, Dale, & Plomin, 2016). 
Också Steinmayr med kolleger sällar sig till kritikerna. Deras studie visar att ingendera av 
subskalorna uthållighet eller passion klarar av att predicera framgång bättre än andra empiriskt 
relaterade konstrukt såsom samvetsgrannhet, intelligens och självförmåga. De anser att 
förklaringen ligger i att de flesta mål som sätts upp inom skolan när det kommer till vitsord är 
relativt kortsiktiga och att grit istället kan ses som användbart när det kommer till långsiktiga 
utmaningar som att stanna kvar i ett äktenskap eller vinna nationella tävlingar (Steinmayr et al., 
2018) 

För att lösa de problem som kritikerna anser finns i förhållande till att predicera 
akademisk framgång med hjälp av grit anser Clark och Malecki att grit måste omdefinieras för 
att kunna vara relevant för framtida studier inom fältet. De väljer att se på grit som en mera 
domänspecifik egenskap och utvecklar utgående från det måttet academic grit scale (AGS). 
Detta konstrukt utgörs till skillnad från den generella grit-skalan samt den reviderade versionen 
GRIT-S, inte av subskalor. AGS uppvisar hög inkrementell validitet (DR2 = .10) i förhållande 
till generell grit vilket leder till att vi måste överväga att omformulera grit till en mer 
domänspecifik förmåga snarare än ett generell egenskap som predicerar framgång oavsett 
domän. (Clark & Malecki, 2019). Innehållet i AGS presenteras senare i denna uppsats.  
 
GRIT och idrott  
 

Det finns färre studier som tar upp sambandet mellan grit och idrottsprestation. I en 
studie utförd av Larkin, O’Connor och Williams (2016) undersöktes sambandet mellan grit och 
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den tid man lägger ner på idrott samt kognitiv-perceptuell förmåga hos fotbollsspelare. Den 
kognitiva-perceptuella förmågan är relevant för speluppfattningen inom fotboll och ingick 
därför i studien. Resultaten visade att höga grit poäng hade positiva samband både med hur 
mycket tid man ägnade åt idrotten och med höga poäng på det perceptuella testet. Slutsatsen 
var att eftersom träningsmängd och speluppfattning är viktiga faktorer för framgång inom 
fotboll, kan grit följaktligen vara en förklarande variabel till framgång. (Larkin, O’Connor, & 
Williams, 2016) 

I likhet med Larkin och kollegor hävdar Tedesqui och Young att framgång inom idrott 
generellt föregås av målinriktad träning och aktivitet över en lång tidsperiod. Därför anser de 
att grit som konstrukt borde kunna förklara idrottslig framgång. De testade samtidigt också för 
andra relaterade begrepp såsom samvetsgrannhet och självkontroll. Deras resultat visade att 
subskalan engagemang förklarade den målinriktade träningen samt vilken nivå man 
prestationsmässigt uppvisade medan höga poäng på subskalan passion istället korrelerade med 
färre tankar på att avbryta idrottskarriären. Resultaten från deras multipla regressionsanalyser 
visar att 9–13% av prestationen inom idrott har samband med personlighetsdrag, varav endera 
subskalorna av grit i de flesta fall är den bästa prediktorn (Tedesqui & Young, 2018). 
 
Kritik av GRIT 
 

Den kritik som riktats mot kontruktet grit som helhet och dess validitet öppnar upp för 
frågeställningen i denna uppsats. Förutom den kritik som redan presenterats i samband med grit 
i förhållande till skolprestation finns också kritik på konstruktnivå. I sin metaanalys som baserar 
sig på 88 oberoende sampel, 584 effektstorlekar samt 66,807 individer drar Credé och kollegor 
(2017) slutsatsen, i likhet med Clark och Malecki (2019), att konstruktet grit måste 
omdefinieras för att fungera som en prediktor av framgång. Enligt metaanalysen finns inte stöd 
för att grit skulle uppvisa en hierarkisk struktur med två subskalor. Deras slutsats är att 
subskalan engagemang istället borde ses som ett skilt konstrukt eftersom det bättre predicerar 
framgång än både den generella grit-nivån samt subskalan passion. Metastudien visar inte heller 
på att grit skulle predicera akademisk perstation bättre än andra prediktorer inom samma 
område. Tvärtom uppvisar de andra prediktorerna ibland dubbelt så stor effekt. (Credé et al., 
2017). 

Ytterligare kritik som riktas mot konstruktet grit är att det inte tillför något nytt till redan 
existerande begrepp. Tvärtom antyder flera studier att grit i sin helhet kan ses som en egen 
subskala under personlighetsdraget samvetsgrannhet (se t.ex. Schmidt, Nagy, Fleckstein, 
Möller, & Retelsdorf, 2018). Samma slutsats dras också av Credé som i sin metaanalys kunnat 
visa att korrelationen mellan grit och samvetsgrannhet är så hög som r = .84. Detta leder till att 
vi får misstänka att grit bara är ett uttryck för ett redan existerande konstrukt, men förpackat i 
nytt format. (Credé et al., 2017).  

Kritik har även riktats mot hur testen som mäter grit är konstruerade och vilka slutsatser 
man kan dra utgående från dessa. I en studie utförd av Gonzales, Canning, Smyth och 
MacKinnon riktas just sådan kritik mot den reviderade GRIT-S skalan, där författarna hävdar 
att GRIT-S inte uppvisar några tecken på att bestå av subskalorna engagemang och passion. 
Därutöver anser de också att det finns en begränsad förmåga att dra slutsatser på basen av GRIT-
S, eftersom de item som skalan består av inte täcker hela aspekten av personligheten som den 
försöker förklara (Gonzales, Cannin, Smyth, & MacKinnon, 2019). 

 
Big five som förklaring till prestation 
 

Utgående från den forskning som gjorts kring grit är det nödvändigt för denna avhand-
ling att också lyfta fram big five som förklaring till skillnader i personlighet hos individer samt 
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som prediktor för framgång. Big five går även under benämningen femfaktorteorin och besk-
rivs, liksom grit, som en hierarkisk modell av personlighet bestående av subskalorna neurotic-
ism, extroversion, vänlighet, öppenhet samt samvetsgrannhet och har ansetts uppvisa hög vali-
ditet oberoende av kultur och nationalitet (McCrae & John 1992). I förhållande till grit är det, 
som redan tidigare nämnts, samvetsgrannhet som uppvisar det starkaste sambandet med grit. 
De personer som har höga poäng på subskalan för samvetsgrannhet är personer som kan karak-
täriseras som pålitliga och strävsamma. De har en förmåga att agera målfokuserat med stort 
engagemang för de uppgifter de åtar sig. De styrs i stor utsträckning av pliktkänsla samt disci-
plin och en stark önskan att uppvisa goda prestationer. Ytterligare ett kännetecken är att de 
snarare beskrivs som eftertänksamma och beräknande än impulsiva. (John & Srivastava, 1999) 

Studier har undersökt hur big five kan fungera som prediktor för framgång inom skola. 
I en longitudinell studie av Spengler med kollegor som sträckte sig över fyra år undersöktes om 
personlighetsdragen i big five kan förutspå framtida vitsord. Studien visade att det finns evidens 
för att subskalorna öppenhet och samvetsgrannhet var de starkaste prediktorerna samt att de 
kunde förklara stabilitet i skolvitsord snarare än förändring (Spengler, Brunne, Martin, & Lüd-
tke, 2016). I likhet med den föregående studien uppvisar också en österrikisk studie starkt stöd 
för att samvetsgrannhet är den starkaste icke-kognitiva prediktorn av skolframgång. En hierar-
kisk regression utfördes med medeltalet av alla skolvitsord, vitsord i vetenskap samt vitsord i 
språk som kriterievariabler medan kognitiva och icke-kognitiva konstrukt fungerade som pre-
diktorer. Dessa var intelligens, big five, grit, självförmåga, olika varianter av motivation samt 
ångest inför prov. Av dessa förklarade intelligens och samvetsgrannhet 40% av vitsorden, vilket 
ledde till slutsatsen att intelligens är den starkaste kognitiva prediktorn medan samvetsgrannhet 
är den starkaste icke-kognitiva prediktorn (Dumfart & Neubauer, 2016). En liknande studie har 
också gjorts av Rosander och Bäckström (2014) som visar att samvetsgrannhet och neuroticism 
som mäts vid 16 års ålder kan predicera akademisk prestation vid 19 års ålder. 
 
Denna studie 
 

De flesta publicerade studier som undersöker grit som personlighetsdrag samt konstruktets 
prediktiva validitet fokuserar endast på en enda prestationsmiljö. De studier som vill förklara 
konstruktets prediktiva förmåga på flera olika områden är ofta designade så att studien är upp-
delad och undersöker en prestationsmiljö i taget med olika försöksdeltagare. Detta medför pro-
blem om man önskar klarlägga huruvida grit faktiskt kan anses vara ett personlighetsdrag, som 
enligt definitionen är ett relativt bestående mönster av erfarenheter och handlingar (Cervone, 
2004). I kontrast till detta finns dock forskning som visar att uttrycken för ett specifikt person-
lighetsdrag kan ta sig väldigt olika uttryck beroende på person och situation. För att nämna ett 
exempel kan en introvert person i ett specifikt sammanhang agera mera extrovert eftersom si-
tuationen kräver det, t.ex. i ett arbetsrelaterat sammanhang (Baird, Le, & Lucas, 2006). En av 
de studier som dock undersökt hur den individuella gritpoängen förhåller sig till prestation inom 
multipla domäner är gjort av Cormier, Dunn och Causgrove Dunn (2019). De utgår från den 
generella GRIT-O skalan och konstruerar utgående från den domänspecifika frågebatterier. 
Därefter jämfördes subskalorna passion och engagemang för de olika domänerna med en in-
omgrupps MANOVA. Deras studie visade på inkrementell validitet för grit inom akademisk 
prestation, men inte inom idrott (Cormier et al., 2019).  

Eftersom tidigare studier visat att topprestationer både inom idrott och skola är sådana pre-
stationer som förutsätter att individen har höga gritpoäng är det lämpligt att utföra undersök-
ningen bland idrottare som går elitidrottsprogram på gymnasiet/yrkesutbildningen. Att komma 
in på de attraktiva elitidrottsprogrammen kräver en akademisk prestation samt också att man 
ligger på en tillräckligt hög nivå rent idrottsmässigt. Det att deltagarna är i åldern 16–19 år och 
fortfarande har en aktiv idrottssatsning visar också på en viss uthållighet, eftersom studier visar 
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att antalet idrottare som avbryter sin karriär ökar markant från 12 års ålder (se t.ex. Thedin 
Jakobsson, & Engström, 2008). Deltagarna i denna studie har uppvisat prestationer på de om-
råden studien ämnar undersöka vilket enligt antaganden från tidigare forskning också skulle 
medföra att de uppvisar höga gritpoäng. 

För att kunna undersöka om grit i större grad skall ses som en förmåga knuten till miljö, 
snarare än ett generellt personlighetsdrag, skapades utgående från AGS en domänspecifik skala 
för idrotten. Denna skala benämns hädanefter SGS (Sports Grit Scale). 

Avslutningsvis är det utgående från tidigare studier också relevant att undersöka hur grit 
står sig som prediktor för prestationsmiljöerna i förhållande till big five. Eftersom tidigare stu-
dier visat att det specifikt är draget samvetsgrannhet som uppvisar störst likhet med grit kommer 
denna studie att fokusera på sambandet mellan grit och samvetsgrannhet samt i vilken utsträck-
ning de kan bidra till att predicera prestation inom domänen skola och idrott. 

Som en utveckling av studien gjord av Cormier med kollegor (2019), är syftet med denna 
studie att klarlägga det intraindividuella sambandet mellan det generella grit-måttet, de unidi-
mensionella domänspecifika skalorna AGS och SGS, samt samvetsgrannhet och hur de förhål-
ler sig till idrottslig prestation och skolframgång. För att svara på undersökningens syfte blir 
hypoteserna på basen av tidigare forskning följande: 

1. AGS och SGS kommer att korrelera starkare med framgång inom respektive område än 
GRIT-O 

2. Grit kommer att predicera framgång bättre än samvetsgrannhet i de båda prestations-
miljöerna. 

 

Metod 

 
Försöksdeltagare 

Deltagarna i studien utgjordes av studerande vid svenskspråkiga idrottsinriktade skolor 
på andra stadiet (gymnasium, yrkesutbildning) i Österbotten, Finland. De skolor som utvalts till 
studien är antingen nationella idrottsskolor, ingår i en idrottsakademi eller har en väletablerad 
idrottsprofilering. Förfrågan om deltagande besvarades av 108 studerande, varav två inte öns-
kade delta. De olika delarna av studien har samlat olika många respondenter, se Tabell 1 för 
deltagarantal i de olika delarna av frågeformuläret. Av alla deltagare besvarade dock endast 
60% alla delar i frågeformuläret. Åldern på deltagarna är 16–19 år. Av deltagarna som fullföljde 
frågeformuläret var 55,6% kvinnor (N = 35) och 44,4% män (N = 28). Fördelningen mellan 
olika idrottstyper är: lagidrottare 57,1% (N = 36) och individuella idrottare 42,9% (N = 27). 

De etiska aspekterna av undersökningen diskuterades med den etiska garanten i Finland 
och handledaren vid HKR, eftersom populationen till största delen utgörs av deltagare som är 
minderåriga. Efter diskussionen konstaterades att inga problem förelåg enligt någon av länder-
nas forskningsetiska riktlinjer, eftersom deltagarna vid testtillfället var minst 16 år och ingen 
av frågorna i formuläret bryter mot individskyddskravet. 
 
Instrument 

Framgång. Skolframgång mättes genom att deltagarna ombads uppge medeltalet av 
sina skolvitsord enligt det finska betygssystemet (4.00 = lägst, 10.00 = högst. Den svenska 
motsvarigheten till det finska betygssystemet anges enligt skala A–F (A = högst, F = lägst). 
Detta mått på skolframgång kan anses motsvara det mått som övriga undersökningar med fokus 
på grit i förhållande till skolprestation använt sig av. Dessa studier använder sig av måttet grade 
point average (GPA). Framgång inom idrotten mättes med den skala som finska olympiska 
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kommittén satt upp för att rangordna idrottare som söker in till läroanstalter med idrottsinrikt-
ning. Denna skala går från den lägsta nivån som är 1 = föreningsaktiv till den högsta nivån som 
är 5 = idrottare på landslagsnivå (Finlands Olympiska Kommitté, 2019). 

Generell GRIT. För att mäta detta konstrukt användes Duckworths test GRIT-O som 
består av 12 frågor (generell grit benämns hädanefter som grit). Frågorna är utformade så att 
hälften av frågorna indikerar högre grit medan hälften är reverserade (Duckworth et al, 2007). 
Frågorna översattes från engelska till svenska. Exempelfrågor är ”Jag är flitig”, ”Jag sätter 
ofta upp mål som jag senare väljer att byta ut”, ”Jag har övervunnit bakslag för att klara av 
en svår utmaning”. Ur detta test kan också subskalor för uthållighet och passion beräknas.  

Akademisk GRIT. För detta ändamål användes den skala som kallas för ”Academic 
GRIT Scale” (AGS). AGS är utvecklat av Clark och Malecki (2019) och består av 10 frågor 
som klargör hur grit tar sig uttryck i en akademisk miljö. Exempel på frågor är ”Jag gör klart 
mitt skolarbete hur svårt det än är”, ”När jag lagt upp ett mål för mina studier, försöker jag 
övervinna alla utmaningar som kan uppstå” och ”Jag jobbar hårt med skolan för att uppnå 
utmanande mål”. Testet översattes till svenska eftersom det inte finns en färdig svensk version 
av testet.  

Idrottsrelaterad GRIT. För att kunna jämföra grit i skolmiljö med grit inom idrotten 
så konstruerades ett test för idrottsmiljö utgående från AGS. Itemen är identiska förutom de 
miljöspecifika termerna. På det sättet blir det möjligt att jämföra om och hur grit tar sig uttryck 
i olika miljöer. De 10 frågorna i den skala som jag valt att kalla Sports Grit Scale (SGS) är 
uppbyggda enligt följande exempel ”Jag gör klart mitt träningsprogram, hur krävande det än 
är”, ”När jag lagt upp ett mål för min träning, försöker jag övervinna alla utmaningar som 
kan uppstå” och ”Jag jobbar hårt inom idrotten för att uppnå utmanande mål”. För utförligt 
frågebatteri för SGS, se Appendix A. 

Big Five. Frågeformuläret avslutades med en förkortad variant av big five testet, bestå-
ende av 50 frågor (Bäckström, 2007). För var och en av de fem personlighetsfaktorerna finns 
10 frågor, varav fem frågor är reverserade mot personlighetsdraget. Alla item i Bäckströms 
formulär är hämtade från International Personality Item Pool (Goldberg, 1999).  

Svaren på alla frågor i testerna för grit, AGS, SGS och big five anges på Likertskala 
enligt 1 = ”stämmer inte alls” till 5 = ”stämmer mycket bra”. Reliabilitetsvärdet på de skalor 
som används i ifrågavarande studie var tillfredsställande. För specificering av Cronbachs a, se 
Tabell 1. 
 
Procedur 

För att få utföra undersökningar bland studerande i skolor i Finland krävs att man gör 
en anhållan om forskningstillstånd hos utbildningsanordnaren. Vem som i sista hand utfärdar 
tillståndet varierar från kommun till kommun. Därför kontaktades vederbörande person med 
ansvar för utfärdandet av tillstånd i de olika kommunerna med en begäran om att få utföra en 
enkätundersökning.  

En webb-enkät skapades i online-verktyget Qualtrics och bestod av 87 frågor. Enkäten 
distribuerades som webblänk till idrottarna genom linjeledarna för idrott i respektive skola. 
Tillsammans med webblänken bifogades också ett följebrev till linjeledarna med instruktioner 
om hur datainsamlingen skulle gå till. Syftet med undersökningen, mina egna samt min hand-
ledares kontaktuppgifter fanns med i detta följebrev. 

Enkäten inleddes med ett informerat samtycke där deltagarna upplystes om syftet med 
och användningsområdet för undersökningen. I inledningen poängterades att deltagandet var 
frivilligt, att försöksdeltagaren hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange 
orsak samt att deltagaren intygade att hen var minst 16 år vid tidpunkten för ifyllandet av for-
muläret samt samtyckte till att delta i undersökningen. Efter detta besvarade respondenterna 
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frågor om bakgrundsinformation såsom kön, om deras huvudgren är en lagidrott eller en indi-
viduell idrottsgren, på vilken nivå de tävlar samt medeltalet av deras skolvitsord. Därefter följde 
frågor relaterade till personlighetsmåtten grit, AGS, SGS och big five. 

Enkäten var öppen under en tre veckor lång period och deltagarna besvarade frågefor-
muläret på sina egna datorer eller telefoner. Det fanns ingen begränsning i svarstiden. På grund 
av att datainsamlingen skedde under tidpunkten för de nationella proven i Finland samt att sko-
lorna var stängda på grund av coronaviruset, var det inte möjligt att ordna gemensamma över-
vakade datainsamlingstillfällen. Detta kan ha bidragit till ett bortfall av respondenter och ofull-
ständiga svar. 
 
Statistisk analys 

De statistiska analyserna i denna undersökning utfördes med SPSS 26 medan tabellerna 
är gjorda i Microsoft Excel. Normalfördelningar kontrollerades med histogram. 

Korrelationsberäkningarna mellan de olika variablerna i studien gjordes enligt Pearsons 
r. Ett beroende t-test utfördes för att kontrollera om deltagarna skattade sig signifikant olika på 
de båda domänspecifika grit-skalorna, dessutom utfördes en envägs-ANOVA för att undersöka 
om det fanns könsskillnader mellan hur deltagarna skattade sig på undersökningens skalor. För 
att klarlägga den prediktiva validiteten av domänspecifik prestation hos grit i förhållande till 
samvetsgrannhet utfördes två hierarkiska regressionsanalyser. En a-nivå på .05 användes vid 
samtliga signifikansprövningar. 
 

Resultat 

 
För att undersöka den första hypotesen, om sambandet är starkare mellan de miljöspe-

cifika grit-skalorna och deras respektive miljöer än vad den generella GRIT-O skalan uppvisar 
utfördes en korrelationsanalys. Medeltal, standardavvikelser och korrelationer mellan studiens 
variabler finns sammanfattade i Tabell 1. Vid kontroll för om män och kvinnor skattar sig olika 
på undersökningens skalor gav envägs-ANOVAN inga signifikanta skillnader mellan könen (p 
> .05). Av korrelationsberäkningarna framkom att AGS uppvisar en signifikant medelstark kor-
relation med skolprestation (r = .312). Däremot saknar korrelationen mellan AGS och idrotts-
prestation signifikans. Mellan SGS och idrottsprestation uppvisar resultatet ett starkt signifikant 
samband (r = .504) medan sambandet med skolprestation inte är signifikant. GRIT-O uppvisar 
inte signifikant samband med varken skolprestation eller idrottsprestation. Mellan AGS och 
SGS uppvisade datan ett medelstarkt samband medan korrelationerna mellan de båda domän-
specifika testerna och den generella gritpoängen däremot var starka. Resultatet kan anses stöda 
hypotesen.  
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För att undersöka kongruensen av grit i olika domäner jämfördes poängen på de 

domänspecifika grit-testen genom ett beroende t-test. Resultatet av detta test visade att 
deltagarna i studien skattade sig signifikant högre på SGS-skalan än på AGS-skalan, t(64) =    
-9.672, p < .001, d = 0.35, 95% CI [ -1.12, -0.73]. För sammanfattning av medelvärde och 
standardavvikelse, se Tabell 1. En visualisering av poängen på grit-testerna jämte 
konfidensintervall kan ses i Figur 1. 
 

 
För att testa hypotesen att grit bättre kan predicera framgång i de båda prestationsmil-

jöerna än personlighetsdraget samvetsgrannhet utförs två hierarkiska regressionsanalyser. I den 
första regressionsanalysen sätts skolframgång i form av vitsord som kriterievariabel. I det första 
steget är samvetsgrannhet den enda prediktorn, medan grit tas med i det andra steget. Som 
framgår av Tabell 2 förklarar den första regressionsmodellen 10% av variansen av skolvitsor-
det. När grit läggs till förklaringsmodellen är skillnaden mellan modellerna inte signifikant. 
Detta framgår av Tabell 2. Inga tecken på multikollinearitet uppvisas, eftersom det mest ex-
trema värdet på VIF är 3.64. Den enda signifikanta prediktorn var samvetsgrannhet (β = .55, p 
= .01).  
 

Tabell 1
Deskriptiv statistik samt korrelationsmatris över undersökningens variabler

N Mean SD ! 1 2 3 4 5 6
1. Skolprestation 95 7.96 0.84 .763 -
2. Prestationsnivå Idrott 95 2.89 1.10 .767 .213* -
3. Samvetsgrannhet 63 3.55 0.47 .698 .330** .356** -
4. Grit 80 3.64 0.52 .707 .136 .207 .814*** -
5. AGS 68 3.22 0.67 .746 .312** .084 .600*** .481*** -
6. SGS 65 4.14 0.64 .738 .211 .504*** .602*** .632*** .315* -
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
Skalnivåer: Skolprestation 4,00-10,00; Prestationsnivå idrott 1 (föreningsaktiv) - 5 (landslagsnivå); Personlighetsskalorna (faktor 3-6) 1-5
AGS = Academic Grit Scale, SGS = Sports Grit Scale
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Den andra regressionsanalysen, med kriterievariabeln idrottsprestation, visar att sam-
vetsgrannhet även var en signifikant prediktor för prestationsnivå inom idrotten. Samvetsgrann-
het förklarade 11% av variansen i idrottsprestation vilket är ungefär i samma storleksordning 
som den prediktiva förmågan av samvetsgrannhet på skolprestation. Ej heller i denna regress-
ionsanalys uppvisar modell 2, där grit inkluderas, signifikant skillnad i prediktiv förmåga i jäm-
förelse med modellen som endast inkluderar samvetsgrannhet. Samvetsgrannhet är ensamt en 
signifikant prediktor av idrottsprestation (β = .36, p = .004). Inga tecken på multikollinearitet 
uppvisas, eftersom det mest extrema värdet på VIF är 2.96. Se tabell 3 för en summering av 
regressionsmodellerna. 

 

 
 

De hierarkiska regressionsmodellerna visar att grit inte signifikant bidrar till 
förklaringen av variansen vare sig inom skolframgång eller idrottslig prestation utöver det som 
redan förklaras av samvetsgrannhet.  
 

Diskussion 

 
Denna studie syftade till att undersöka huruvida grit är en kongruent egenskap mellan 

olika domän. Dessutom önskade studien också klarlägga hur väl grit predicerar framgång i för-
hållande till redan vedertagna personlighetsdrag, även när man undersöker prestation i flera 
domäner. Denna forskningsfråga är relevant eftersom majoriteten av den tidigare forskningen 
som stöder teorin om grit som personlighetsdrag samt de som kritiserar en sådan ståndpunkt 
antingen endast fokuserat på grit i förhållande till enskilda domäner eller använt en design där 

Tabell 2
Sammanfattning av resultaten för hierarkisk regressionsanalys 
över skolframgång utgående från personlighetsmått

β part R2 F R2 adj R2
Modell 1 7.46** .11 .10

Samvetsgrannhet .33*** .33

Modell 2 4.65* .13 .11
Samvetsgrannhet .55** .32
GRIT -.27 -.16

N=63, regressionsmetod: enter, β = standardiserade koefficienter
* p < .05 ** p < .01
!F(1,60) = 1.74, p = .192, !R2 = .02

Tabell 3
Sammanfattning av resultaten för hierarkisk regressionsanalys 
över idrottslig framgång utgående från personlighetsmått

β part R2 F R2 adj R2
Modell 1 8.13** .13 .11

Samvetsgrannhet .36** .36

Modell 2 4.59* .13 .10
Samvetsgrannhet .25 .34
GRIT .13 .08

N=63, regressionsmetod: enter, β = standardiserade koefficienter
* p < .05 ** p < .01
!F(1,60) = .41, p = .527, !R2 = .01
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prestationerna undersökts i olika studier med olika deltagare. Därför utformades denna studie 
till att undersöka sambandet mellan de individuella gritpoängen och hens prestationer i två olika 
miljöer. Trots att grit kan ses som socialt önskvärt i båda dessa miljöer och de på så sätt är 
relaterade kan man ändå se att de skiljer sig åt. Resultatet från en undersökning av skillnaderna 
i prestationsklimatet mellan skola och idrott av Van Yperen med kollegor visar att det inom 
idrottsdomänet finns ett starkare behov av att känna kompetens, större vilja att anstränga sig 
samt att i hög utsträckning förklara framgång med personligt engagemang än vad fallet är när 
det kommer till skolprestation (Van Yperen, Den Hartigh, Visscher, & Elfering-Gemser, 2019). 

Att klarlägga om det finns ett eventuellt samband mellan de domänspecifika gritska-
lorna AGS och SGS samt deras förhållande till den generella skalan GRIT-O är viktigt för att 
kunna säga något om kongruensen mellan domän hos konstruktet grit. Resultatet från den första 
korrelationsanalysen visar på ett medelstarkt samband mellan de båda domänspecifika gritska-
lorna AGS och SGS medan de båda skalornas förhållande till det mera generella grit-måttet är 
att betraktas som starkt (se Tabell 1). En möjlig tolkning av resultatet är alltså att de båda do-
mänspecifika skalorna mäter olika aspekter av samma mått. Vidare uppvisade det beroende t-
testet mellan AGS och SGS signifikanta skillnader i deltagarnas självskattning på de olika do-
mänspecifika grit-måtten till fördel för SGS (se Figur 1). Detta stämmer också väl överens med 
Cormier med kollegor (2019) som visat på signifikanta skillnader i hur man presterar på do-
mänspecifika grit-skalor. Deras resultat visar att medelpoängen på både grit-subskalorna för 
engagemang och passion är högre inom idrottsdomänen än vad det är inom skoldomänen 
(Cormier et al., 2019). Att resultaten skiljer sig markant mellan AGS och SGS kan antas bero 
på att de olika miljöerna upplevs som olika motiverande eftersom idrotten oftast är självvald 
och förknippat med eget intresse, vilket är en bidragande faktor till inre motivation (se t.ex. 
Deci & Ryan, 2000). Resultatet är också förenligt med studien av Van Yperen med kollegor 
(2019) i och med att de visat att viljan att anstränga sig är högre inom idrott än inom skola på 
grund av att kompetensbehovet också är större inom denna domän. Detta indikerar att det kunde 
vara en fråga om att det snarare är motivationsklimatet som påverkar vårt engagemang, snarare 
än personlighet eftersom engagemanget under sådana förutsättningar kunde förväntas vara ge-
nomgående. En annan förklaring till skillnaderna är att du som toppidrottare är tvungen att gå 
helhjärtat in för din idrottssatsning, vilket gör att många andra målsättningar får ge vika. Top-
pidrottarna har möjlighet, och är ibland även tvungna, att prioritera bort deltagande i lektioner 
och att utföra skolrelaterade uppgifter till förmån för träningen. Detta kan i sin tur leda till att 
man inte håller med om påståenden som ”Jag slutför alltid mina skoluppgifter”, vilket i slutän-
dan påverkar poängen på AGS-skalan. De som istället väljer att prioritera bort träningar till 
förmån för skolan syns inte i detta sampel, eftersom dessa individer ofta är sådana som avbryter 
sin idrottskarriär när skolan blir mera krävande vilket vanligtvis sker vid övergången från 
grundskolan till gymnasiet (se t.ex. Franzen & Peterson 2004). Detta är förenligt med studier 
av t.ex. Muenks (2018) som hävdar att motivation är ett betydligt starkare mått för framgång 
inom en domän än vad grit är, speciellt under barn- och ungdomstiden, när man utforskar flera 
olika intresseområden (Hidi & Renninger, 2006). 

Det faktum att korrelationsanalysen visar på samband mellan AGS och skolprestation 
samt SGS och prestation inom idrott är inte förvånande, eftersom mera domänspecifika frågor 
också kommer att visa starkare samband med det domän de kartlägger. Det visar dock på att en 
målmedveten satsning inom ett område har ett samband med ett gott resultat inom det samma, 
däremot kan inte effekten av målmedvetenhet inom ett område påverka resultatet på ett annat 
område. Eftersom frågorna på dessa skalor är väldigt starkt knutna till domänspecifika situat-
ioner, är det också rimligt att sambandet med utfallet på denna domän blir starkare än vad det 
generella grit-måttet förmår uppvisa. Detta överensstämmer också med de resultat som Clark 
och Malecki uppvisat i sina studier, där den domänspecifika skalan AGS visar större samband 
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med skolframgång än generell grit. (Clark & Malecki, 2019) Även om resultatet från korrelat-
ionsberäkningarna och t-testet kan tyckas peka mot att det är svårt att se grit som ett mått som 
har övergripande validitet i multipla domäner, eftersom det enligt t.ex. Cervone (2004) då borde 
uppvisa kongruens, bör vi ändå inte förkasta möjligheten att se grit som personlighetsdrag. För 
möjligheten att se grit som ett personlighetsdrag trots en variation mellan olika domäner talar 
undersökningen av Baird med kollegor (2006). I sådana fall bör vi istället förstå grit som ett 
personlighetsdrag som kan variera väldigt mycket enligt situation. En person som inte presterar 
höga poäng på den generella grit-skalan kan ändå uppvisa grit inom en specifik domän om 
situationen kräver det. Att t-testet visar på att deltagarna i undersökningen har signifikant högre 
poäng på SGS än AGS kan tolkas i den riktningen att grit inom idrotten också är en egenskap 
som uppskattas i den sociala kontexten i högre grad än grit inom skolan. Det finns alltså flera 
studier som pekar mot att vi bör förstå grit i en domänspecifik kontext snarare än som ett gene-
rellt drag (se t.ex. Credé et al., 2007; Clark & Malecki, 2019; Baird et al., 2019), något som 
även Duckworth och Quinn (2009) noterade att bör vara fokus för kommande forskning. För 
att sammanfatta utfallet av korrelationsanalysen samt t-testet över förhållandet mellan grit-ska-
lorna och deras samband med prestation kan konstateras att det är mera ändamålsenligt att for-
mulera sig mera domänspecifikt när vi kartlägger grit för att kunna predicera framgång inom 
olika domän. 

De båda hierarkiska regressionsanalyserna visade tydligt på att den andra hypotesen, att 
grit ytterligare kan bidra till att förklara variansen inom prestation utöver redan existerande 
konstrukt, inte fick stöd. Både när det gäller prestation inom skolan och inom idrotten var sam-
vetsgrannhet den faktor som bäst kunde förklara variansen av framgång vilket är i linje med 
studier av t.ex. Dumfart (2016) och Spengler (2016). Resultaten visade också att grit inte till-
förde någon signifikant skillnad till prediktionen av framgång. Baserat på resultatet från 
regressionsanalyserna kan vi dra den slutsatsen att grit inte i sig själv behöver vara en dålig 
prediktor av framgång, men kan inte heller tillföra något utöver de redan existerande person-
lighetsmåtten. Denna slutsats finns det också stöd för i den starka korrelationen mellan sam-
vetsgrannhet och grit som denna studie uppvisar, en korrelation som i det närmaste kan jämfö-
ras med en korrelation mellan resultaten en individ uppvisar på samma test vid två olika test-
tillfällen. Detta starka samband mellan samvetsgrannhet och grit har även andra studier uppvi-
sat (se t.ex. Credé et al., 2017). Trots att även Duckworth och kollegor (2007; 2009) var med-
vetna om detta starka samband hävdade den att skillnaden mellan samvetsgrannhet och grit 
ligger i att grit fokuserar på långsiktiga mål. Den inkrementell prediktiva validiteten hos grit i 
förhållande till både intelligens och samvetsgrannhet består, enligt Duckworth, i att grit tar i 
beaktande hur förmågor tillämpas över längre tid.  

En orsak till att grit, enligt denna studie, inte tycks tillföra något till prediktionen utöver 
samvetsgrannhet kan tänkas ligga i att ungdomar inte nödvändigtvis har samma uppfattning 
gällande tidsomfattningen av långsiktiga mål som vuxna. De mål som ungdomar ofta ställer 
upp som långsiktiga mål kan ofta omspänna en period på endast fyra månader, vilket hävdats 
av bl.a. Muenks (2017). Detta leder till att de frågor som syftar till att kartlägga långsiktigheten 
i grit-skalan inte nödvändigtvis uppfattas som sådana av ungdomar. Det som också kan noteras 
utgående från regressionsanalyserna är att modellerna som helhet, både inom skola och idrott, 
endast förmår förklara 11% av variansen på prestationen. Detta leder oss till slutsatsen att fram-
gång i dessa miljöer regleras av andra faktorer som inte varit föremål för denna studie. Resul-
tatet kan dock delvis vara ett resultat av de begränsningar som presenteras senare i detta kapitel. 
När det kommer till skolprestation har tidigare studier visat att t.ex. närvaro under lektioner har 
betydligt större prediktiv förmåga på vitsordet än vad grit har (Cosgrove et al., 2018) medan 
andra studier istället visat på den prediktiva förmågan hos intelligens, motivation, självkontroll 
samt ångest inför prov (Dumfart et al., 2016; Spengler et al., 2016). Också inom idrotten finns 
det flera andra faktorer som bidrar till framgång förutom uthållighet i förhållande till mål. Dessa 
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kan vara t.ex. genetiska faktorer, samhälleliga faktorer (såsom tillgång till tränare och tränings-
anläggning), stöd från hemmet samt träningsgruppens påverkan.  
 
Begränsningar 

De begräsningar som denna studie uppvisar är framför allt samplets storlek. För att 
kunna identifiera också mindre effekter i regressionsanalyserna, skulle det enligt litteraturen 
krävas ett sampel på minst 68 deltagare, men gärna ännu fler, i denna studie för att uppnå en 
power på .80 (Tabachnick & Fidell, 2007) medan det i praktiken endast var 63 deltagares svar 
som kunde användas för regressionsanalyserna. Detta leder alltså till att power för analyserna 
inte är optimal. Samtidigt kan vi inte heller utesluta att resultatet av självskattningen hos de som 
slutfört studien skiljer sig från de som inte fullföljt hela frågeformuläret. Resultaten på under-
sökningens variabler uppvisar viss begränsning i spridning vilket kan leda till svagare statistiska 
samband. Samplet i undersökningen är delvis selekterat med avseende på variablerna i de an-
vända testen i och med att antalet som avbröt studien i förtid var relativt högt samt de inträdes-
krav som ställs på sökande till idrottsutbildningar. Inträdeskravet till andra stadiets utbildning 
är ett medeltal av skolvitsorden i läsämnen om minst 7.00. När antalet platser är begränsade, 
vilket fallet är på idrottsutbildningarna, kan vitsordskravet vara högre. I denna undersökning 
uppger 85% av deltagarna att deras skolvitsord är 7.00–9.00. På skattningen av idrottsprestation 
kan förklaring till begränsningen i spridning också vara att det finns ett krav på att man idrotts-
mässigt presterar på en hög nivå för att få plats på ett idrottsprogram på andra stadiet. De som 
studerar på elitidrottsprogram är ofta mera homogena som grupp än populationen i allmänhet. 
Att poängen inte helt motsvarar normalfördelningen kan göra att sambandet mellan faktorerna 
till viss del underskattas. En mer generell begränsning kan finnas i att data samlades in genom 
självskattning vilket ökar risken för påverkan av faktorer som social önskvärdhet. Eftersom 
frågorna i grit-formulären speglar sådant som av samhället i allmänhet och inom skola och 
idrott i synnerhet kan anses vara goda förmågor, finns alltid risken att man tenderar att skatta 
sin egen förmåga som högre än vad den egentligen är. Detta gäller naturligtvis både för person-
lighetsmåtten såväl som för prestationsmåtten. 
 
Fortsatta studier 

Eftersom uppfattningen om vad som avses med långsiktiga mål kan variera mellan ung-
domar och vuxna kan framtida studier fokusera på att undersöka vuxna idrottares prestationer 
inom idrott, utbildning och arbetsliv i förhållande till grit samt hur grit tar sig uttryck även efter 
avslutad karriär. Ett annat perspektiv som framtida studier kan ägnas åt är en validering av SGS-
skalan i en större omfattning än vad denna studie klarat av att göra. Detta skulle medföra att 
jämförelser av hur grit påverkar i olika domäner blir mera tillförlitlig. En aspekt som kommande 
studier kan fokusera på är hur grit tar sig uttryck vid en motivkonflikt mellan två eller flera 
långsiktiga mål. Har personer med högre poäng på grit-skalan större förmåga att upprätthålla 
målmedveten aktivitet för flera mål, eller fokuseras målmedvetenheten till en enda målsättning? 
Denna studie indikerar att den plausibla förklaringen skulle vara en fokusering av grit till ett 
mål, men för att kunna hävda detta krävs tydligare empirisk evidens. Slutligen kunde fortsatt 
forskning i ämnet också utgå från slutsatsen som dragits i ett flertal studier (se t.ex. Muenks et 
al., 2017; Clark & Malecki, 2019), att ungdomar inte nödvändigtvis uppvisar samma långsik-
tighet som vuxna i förhållande till målsättning, och fokusera på att undersöka huruvida det finns 
ett samband mellan utvecklingen av exekutiva funktioner under ungdomsåren och grit. Detta är 
av intresse eftersom planering och genomförandet av målstyrd aktivitet kan anses vara en för-
utsättning för grit. En sådan studie kunde ur ett neuropsykologiskt perspektiv klarlägga rele-
vansen av att kartlägga grit bland ungdomar. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie visat på att de domänspecifika skalorna 
har större samband med framgång inom respektive domän än vad det generella grit-måttet 
lyckas uppvisa. Att i framtiden i större utsträckning fokusera på domänspecifika aspekter av 
grit och hur det tar sig uttryck i olika domän kan hjälpa oss att bättre förstå hur grit påverkar 
det vardagliga livet. Det generella grit-måttet lyckas dock fånga något bestående som kunde 
beskrivas som ett personlighetsdrag på grund av sin höga korrelation med samvetsgrannhet, 
men skall snarare förstås som en aspekt av samvetsgrannhet snarare än ett fristående drag. Med 
det sagt kan det också konstateras att det generella grit-måttet inte tillför något nytt utöver redan 
existerande och väletablerade personlighetsmått. 
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APPENDIX A 
 

Item i Sports Grit Scale (SGS) 
 

 
1. Jag pushar mig själv att prestera mitt bästa inom idrotten 
2. Jag jobbar hårt för att nå mina mål inom idrotten oavsett hur lång tid de tar att uppnå 
3. Jag satsar alltid 100% på träningarna, trots att jag kunde göra roligare saker 
4. Jag gör klart mitt träningsprogram hur krävande det än är 
5. Jag jobbar målmedvetet inom idrotten 
6. När jag har lagt upp ett mål för min träning, försöker jag övervinna alla utmaningar som 

kan uppstå. 
7. Jag har en bra balans mellan min idrottssatsning och övriga aktiviteter som skola och 

vänner 
8. Också när jag stöter på problem inom idrotten, försöker jag alltid mitt bästa 
9. Jag försöker alltid mitt yttersta för att uppnå min målsättning 
10. Jag jobbar hårt inom idrotten för att uppnå utmanande mål. 

 
 
 

 
 


